
CURSO DE AURICULOTERAPIA - 2019

ONDE?
Na ALUZA - Associação Luz da Aurora

Rua Santo Antônio 308 Bairro Floresta

Porto Alegre CEP - 90220010 

QUANDO?
É um curso de 50h/a + estágio 

01/06 | 06/07 | 03/08 | 21/09 e 05 /10

Horário: 8h30 às 17h

A QUEM SE DESTINA?
É um curso bem prático para quem quer aprender 

uma técnica simples e eficaz no tratamento de diversas 

patologias, para aplicar em contexto familiar ou adicionar 

às suas ferramentas enquanto terapeuta.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Princípios da Medicina Tradicional Chinesa (MTC)

Os três pilares da MTC

Yin e Yang

Os 5 elementos na filosofia chinesa

Zang Fu (órgãos e vísceras)

Vida é movimento

Comparação entre os 4 elementos gregos e os 5 

elementos da MTC

História da Auriculoterapia

Escolas de Auriculoterpia

Anatomia da Orelha

Orelha como microsistema corporal

Mecanismos de ação

O tratamento

Tratamentos por sistemas corporais

Materiais

Pontos Cibernéticos

Mapa Auricular

Pontos de Auriculoterapia

Protocolos

Relacionando os 5 elementos e os órgãos - para 

avaliação

Como usar o pulso na avaliação da saúde

INVESTIMENTO
R$ 1.390,00 - 5% desconto à vista

Até 7x sem juros no cartão

Até  5x sem juros em cheque

R. Santo Antônio, 308
Floresta POA - 90.220.010

luzdaaurora@luzdaaurora.com.br
www.luzdaaurora.com.br

(51) 3028 9827
     3084 5729

(51) 3212 9271
whats 984.300.773

“Quem trilha o caminho da perfeição não acumula tesouros“ 
- Tao

FACILITADOR
Padre João Almendra
Formou-se em Naturopatia Clínica Científica na Open University 
International, com pós-graduação Latu Sensu, na Faculdade de 
Educação Montenegro, da Bahia no Brasil.
Fez cursos e prática de Radiestesia, Psicologia Dinâmica, Integração 
e Controle Mental, Psicologia, Espondiloterapia, Reflexologia, 
Alfagenia, Neurolinguística, Hipnose, Parapsicologia, Terapia 
Craniosacral e Nova Medicina Germânica. Trabalha como Naturopata 
e orienta vários cursos de formação profissional ligados à saúde.

AURÍCULO (ORELHA) + TERAPIA (TRATAMENTO), 

OU SEJA, UM TRATAMENTO ATRAVÉS DA ORELHA. 

A Auriculoterapia é uma técnica terapêutica 

que trata da avaliação e tratamento de 

enfermidades através da estimulação de 

pontos energéticos localizados no pavilhão 

auricular.

Esta técnica utiliza a colocação de sementes 

em pontos do pavilhão auricular, atendendo 

à praticidade do tratamento e ao sucesso já 

experimentado como complemento das suas 

práticas de terapias.

Na China, 3000 antes de Cristo, já se 

usavam pontos de acupuntura no pavilhão 

da orelha. Em meados de 1950, médicos 

franceses da região de Lyon, entre os quais 

se destacava Paul Nogier, começaram a 

receber pacientes que se diziam aliviados 

de nevralgia ciática, graças a cauterizações 

no pavilhão auricular. Dr. Paul Nogier 

nomeou esse método de Auriculoterapia e 

é considerado o pai da Auriculoterapia pela 

OMS, pois foi a partir de suas descobertas 

que os chineses retomaram seus estudos 

em relação ao micro-sistema da orelha.


